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COLENDO PLENÁRIO: 

A presente proposta legislativa tem como objetivo apelar pela 
criação de normas federais, estaduais e municipais, no sentido de anistiar das multas 
administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por conta do 
enfrentamento ao COVID-19 em todo o País. 

Com o advento da pandemia da Covid-19 e as consequentes 
medidas de isolamento social o comércio e o segmento de serviços foram fortemente 
impactados. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, a paralisação dos serviços e o fechamento de,;
estabelecimentos comerciais, quiosques, proibição de ambulantes nas ruas, rodízio ampliado d -O 
veículos já fazem com que comerciantes e empresários calculem os prejuízos, ao mesmo tempó-
em que pedem ao poder público, políticas de auxílio ao setor para que, muito em breve, nrcÉ 
venham a encerrarem suas atividades. Aliás, neste período da pandemia, já temos conhecimentcg 
de diversos comércio falindo e, por consequência, demitindo seus funcionários, que tem famílii 
e ficam sem renda para poder levar comida a mesa da casa. 

A saúde da população deve vir antes de qualquer outro interesses 
mas não podemos nos esquecer da saúde financeira de nossas empresas, comércios e do Brasil„„ 
São mais de 30 milhões de profissionais informais que simplesmente do dia para noite forant" 
jogados para extrema pobreza porque com a quarentena não podem trabalhar. Daqui a pouco ogi 
vírus estará estabilizado, mas o caos financeiro, que já existe, vai trazer mais falidos do queS 
falecidos. 

Outro ponto a ser destacado é a pandemia da fome. Num país 
onde, segundo o Ministério da Saúde, quinze pessoas morrem de desnutrição por dia, a 
necessidade de manter a população em isolamento, em distanciamento social, sem poder 
trabalhar, acendeu o sinal vermelho e muitas pessoas agora estão passando fome. Os recursos 
para os trabalhadores, empregadores e setor público estão acabando. 

O que os comerciantes, empresários, a população em geral está 
pedindo é a reabertura ordenada do comércio e dos serviços nos estados e municípios, 
respeitando a não aglomeração de pessoas, as corretas medidas de higienização dos 
estabelecimentos, entre outras, promovendo o equilíbrio entre a proteção da saúde e da 
economia. Não é justo com aqueles que contribuem diretamente para a saúde financeira dos 
estados e municípios serem punidos arbitrariamente, sendo comparados muitas vezes a 
criminosos, pelo simples fato de querer trabalhar para sobreviver. 

A aplicação de multas tem o condão de tirar o pouco que restou 
de recursos de parte da população, mencione-se, pessoas comuns, transeuntes dos espaços 
públicos, clientes e comerciantes em geral, de modo que afastar essa abusividade é proposta 
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válida para motivar e reaquecer a economia, quando da reabertura do comércio e da economia 
no sentido geral. 

Ou seja, o dinheiro que seria gasto para pagamento das multas 
administrativas, as quais rogamos por anistia, servirá para o reaquecimento da economia do 
povo mogiano, do povo paulista e quiçá do povo brasileiro. 

Inclusive, sobre o assunto já tramita perante a Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, o Projeto de Lei n° 46/2021, de autoria do Deputado 
Estadual. Tenente Coimbra — PSL, que dispõe sobre a anistia das multas administrativas 
aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao 
COVID-19 em todo o Estado de São Paulo. 

Diante de todo o exposto. a Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, faz veemente apelo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair 
Bolsonaro; ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, João Dona, e 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Mogi das Cruzes, Caio César 
Machado da Cunha para adoção das providências que se fizerem necessárias visando anistiar 
das multas administrativas aplicadas pelo Poder Público, cada um em sua esfera respectiva, aos 
estabelecimentos comerciais por conta do cnfrentamento ao COVID-19. 

Além das autridades acima mencionadas, de-se ciência do 
presente trabalho ao Excelentíssimo Senhor Tenen e Coimbra — PSL, Deputado da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Plenário Vereador Dr. Luiz B aldo de Miranda, em 19 de abril de 2021. 

CLODOAL IDO DE MORAES 
eado PL 

Preside te 'omissão de Indúst ia, Co ercio, Agricultura e Direito do Consumidor 

JOSÉ iVÍZ FURTADO 
Vereador — PSDB 

MEMBRO 

_ MAURO MITSURO YOKAYAMA 
Vereador — PL 

MEMBRO 

PEDRO flh1KI KOMURA 
Vereador — PSDB 

MEMBRO 

VIT MOR' 
PL 



PROJETO DE LEI N° 46, DE 2021 

Dispõe sobre a anistia das multas 
administrativas aplicadas pelo Poder 
Público aos estabelecimentos comerciais 
por conta do enfrentamento ao COV1D-19 
em todo o Estado de São Paulo. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 12 - Serão anistiadas todas as multas administrativas aplicadas pelo Poder 

Público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao COVID-19, 

em todo o Estado de São Paulo. 

Parágrafo 1° - Os estabelecimentos comerciais considerados para a presente lei 

são os que exercem atividades essenciais e não essenciais, segundo a classificação do 

Governo de São Paulo. 

Artigo 22 - As anistias serão concedidas a todas as multas administrativas 

oriundas do Decreto Estadual n° 64.881 de 2020, bem como dos demais Decretos e 

legislações que tenham como objeto o combate a pandemia do COVID-19 e questões 

sanitárias. 

Parágrafo 19 - Ficam anistiadas as multas administrativas estabelecidas em 

Decretos Municipais aplicadas com base no referido Decreto do caput e nas demais 

legislações que tiverem por objeto o enfrentamento a pandemia do COVID-19 e 

questões sanitárias. 

Artigo 32 - As multas, objeto dessa anistia são aquelas aplicadas dentre o período 

do início do Decreto n° 64.879 de 2020 até o fim de sua vigência. 

Artigo 42 - A presente lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

a 



JUSTIFICATIVA 

A presente propositura visa criar uma norma obrigando ao Poder Público anistiar 

as multas aplicadas aos estabelecimentos comerciais que infringiram o Plano São 

Paulo, por conta do combate ao COVID-19, em todo o Estado de São Paulo. 

As multas que deverão ser anistiadas foram aplicadas no início do Decreto n2

64.881 de 2020 até o fim da sua vigência. Com essa norma, os estabelecimentos 

comerciais que são classificadas como atividades essenciais e não essências não 

deverão arcar com as multas impostas pelo Poder Público em todas as cidades do 

Estado de São Paulo. 

Primeiramente, vale frisar, que a pandemia do COVID-19 é muita séria e deve ser 

combatida com todas as forças pelos Governantes, porque sabemos que diversas vidas 

foram perdidas nesse período e temos que trabalhar intensamente para que os 

números de contaminados não voltem a subir. 

Não obstante, sabemos que as medidas tomadas pelo Governo de São Paulo em 

relação aos comércios no início da pandemia prejudicaram demais a economia do 

Estado de São Paulo, por conta que os mesmos foram impedidos de trabalhar e seus 

funcionários a mesma coisa. 

Assim, o que se viu, foram diversos comércios falindo e por consequência 

demitindo seus funcionários, que tem família e estavam impedidos de trabalhar e sem 

renda para poder levar comida a mesa de casa. 

Outrossim, quando os comércios foram autorizados a abrir novamente, os 

mesmos foram o setor que mais teve que se adequar as medidas estabelecidas pelo 

Governo de São Paulo para funcionarem, investindo na compra de álcool gel e 

termômetro por exemplo. 

A totalidade dos comerciantes investiram e se adequaram a nova realidade 

imposta a toda população mundial, para atender da melhor maneira possível seus 

clientes, evitando ao máximo o risco de contaminação por conta da pandemia. 

Ocorre que, mesmo com todos os comércios se organizando para atender seus 

clientes, o Governo de São Paulo toda semana classifica determinada região do Estado 

nas fases impostas no Plano São Paulo, fazendo com que os comércios tenham 



incertezas se irão funcionar amanhã ou não e sem a certeza de uma receita para 

sobreviver e pagar seus funcionários e impostos. 

Mais recentemente foi determinado que todo o Estado de São Paulo entrasse na 

fase vermelha aos finais de semana, isso não é correto com o trabalhador que segue à 

risca todas as medidas sanitárias para prevenir o contágio do vírus. 

O que se vê, é o Poder Público aplicando diversas multas aos estabelecimentos 

comerciais por conta do funcionamento contrário ao determinado pelo Governo de 

São Paulo. 

Ora, estamos diante de uma injustiça!! 

O comerciante necessita abrir as portas para tentar restaurar a sua vida, por 

conta do período de lockdown e mesmo tomando todas as medidas sanitárias, ainda 

tem que gastar recursos que possivelmente nem possuam para pagar as multas 

impostas no Estado de São Paulo, por apenas trabalhar. 

Ademais, a nossa Carta Maior, a Constituição Federal de 1988 assegura o direito 

ao trabalho de todo cidadão brasileiro, que é considerada clausula pétrea, de acordo 

com o artigo 5, XIII: 

"XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer;" 

Dessa forma, toda e qualquer ação do Estado que vise ajudar os comerciantes a 

ter uma vida digna, que pelo menos eles possam trabalhar, conforme assegura a 

Constituição Federal, que é um direito, é importante para menos pessoas vão para a 

faixa pobreza extrema por não conseguir receber seu salários por conta do 

fechamento dos comércios. 

Por fim, mas não menos importante, vale frisar que com o aumento do 

desemprego, as populações tem uma diminuição significativa em sua renda, cresce a 

violência no Estado. Tendo em vista, que diversos chefes de família desempregados se 

desesperam por não conseguir se colocar novamente e ingressam no mundo do crime, 

realizado assaltos, sequestros e etc. 



Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com o apoio dos 

nobres pares para a aprovação da presente propositura por se tratar o tema de grande 

interesse público. A adoção dessa medida por parte do Governo poderá proporcionar 

que os estabelecimentos comerciais possam estar em pleno funcionamento, 

aumentando o emprego da população e melhorando a economia em todo o Estado de 

São Paulo. 

Sala das Sessões, em 9/2/2021. 

a) Tenente Coimbra — PSL 
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Mogi das Cruzes, em 22 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 105/21 
Ref. MOÇÃO n.2 56/21. 

Senhor Deputado: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

56/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Clodoaldo 

Aparecido de Moraes, José Luiz Furtado, Pedro Hideki Komura, Mauro Mitsuro Yokayama e 

Vitor Shozo Emori. 

Atenciosamente, 

7`C 
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Tenente Coimbra 
Deputado Estadual PSL 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 
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Mogi das Cruzes, em 22 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 105/21 
Ref. MOÇÃO n.2 56/21. 

Senhor Governador: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

56/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Clodoaldo 

Aparecido de Moraes, José Luiz Furtado, Pedro Hideki Komura, Mauro Mitsuro Yokayama e 

Vitor Shozo Emori. 

Atenciosamente, 

OTT FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
João Dona 
Governador do Estado de São Paulo 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 
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Mogi das Cruzes, em 22 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 105/21 
Ref. MOÇÃO n.2 56/21. 

Senhor Presidente: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

56/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Clodoaldo 

Aparecido de Moraes, José Luiz Furtado, Pedro Hideki Komura, Mauro Mitsuro Yokayama e 

Vitor Shozo Emori. 

Atenciosamente, 

- 74p 
OTTO FABIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Jair Messias Bolsonaro 
Presidente da República Federativa do Brasil 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 
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Mogi das Cruzes, em 22 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 105/21 
Ref. MOÇÃO n.° 56/21. 

Senhor Prefeito: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

56/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Clodoaldo 

Aparecido de Moraes, José Luiz Furtado, Pedro Hideki Komura, Mauro Mitsuro Yokayama e 

Vitor Shozo Emori. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Caio César Machado da Cunha 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 
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Mogi das Cruzes, em 22 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 105/21 
Ref. MOÇÃO n.° 56/21. 

Senhor Prefeito: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

56/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Clodoaldo 

Aparecido de Moraes, José Luiz Furtado, Pedro Hideki Komura, Mauro Mitsuro Yokayama e 

Vitor Shozo Emori. 

11805/2021 

II II 

Atenciosamente, 

r- 
28/04/2021 16:48 

11 11 11 1 11 11 Hl I II CAI: 275889 

- Nome: AMARA NIUNICIPAL DE MO I DAS CRUZES- °MIMO 

Assunto: MOÇÃO - CAMARA MUNCIPAL 
Presidente da Câmara N 56'2021 - REF OF. 1\l"' 105 2021 • DE AUTORIA D 

VER. CLODOALDO APARECIDO DE MORAES. JOS 
LUIZ FURTADO, PEDRO HIDEKI KOMURA MAUR( 

Conclusão: 19/05/2021 
Orgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Caio César Machado da Cunha 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (1 1) 4798-9500 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES SECRETARIA DE GOVERNO 

OFÍCIO N° 346/2021 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Moção n" 56/2021 

Senhor Presidente, 

Mogi das Cruzes, 12 de maio de 2021. 

A DMPOSLO DOS VEREADORES 

Reporto-me ao Oficio-Circular GPE n° 105/21, protocolado nesta Prefeitura sob o 
n° 11.805/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo da Moção n° 56/2021, de 
autoria dos nobres Vereadores Clodoaldo Aparecido de Moraes, José Luiz Furtado, Pedro Hideki 
Komura, Mauro Mitsuro Yokoyama e Vitor Shozo Emori, a qual mereceu aprovação no Plenário 
dessa Edilidade, tendo por objeto o apelo ao Presidente da República, ao Governador do Estado 
de São Paulo e ao Prefeito do Município de Mogi das Cruzes para adoção das providências que se 
fizerem necessárias visando anistiar multas administrativas aplicadas pelo Poder Público, cada um 
em sua esfera respectiva, aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento à COVID-
19. 

Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e dos dertfflis 
pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Senhor Prefeito 
ao referido autógrafo, bem como encaminho, anexa por cópia, a manifestação prestada pela 
Secretaria de Gabinete do Prefeito a respeito do assunto em apreço. 

Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Francisco Cardoso de Ca ii argo Fi Fo 
Secretário de Governo 

SGovirbm 
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PREFEITURA DE 

. MOGI DAS CRUZES 

PROCESSO N° EXERC FLS. 

11.805 2021

Data RUBRICA 

07/05/2021 

INTERESSADO (A): Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 

Processo n° 11.805/2021 

Assunto: Moção 56/2021 

Vistos. 

1. Trata-se de moção de autoria dos Vereadores Clodoaldo Aparecido de Moraes, 

José Luiz Furtado. Pedro Hideki Komura, Mauro Mitsuro Yokayama e Vitor Shozo Emori, 

objetivando a criação de normal municipal, no sentido de conceder anistia das multas 

administrativas aplicadas pelo Poder Público, durante o enfrentamento à pandemia da COVID-19, 

aos estabelecimentos comerciais. 

2. Consta - às fls. 5 - minuta do Projeto de Lei n° 46/2021, em tramitação na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dispondo sobre a anistia das multas 

administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por conta do 

enfrentamento ao COVID-I9 em todo o Estado de São Paulo — o qual possui como último 

andamento a entrada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 22/02/2021. 

3. No entanto, em que pese a nobre propositura dos vereadores, editar o referido 

ato normativo parece contraditório em ra7.5o da aprovação do Projeto de Lei n° 12/2021. 

4. Tal projeto de lei, de autoria do prefeito municipal, - aprovado por unanimidade 

da Câmara Municipal -, dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos estabelecimentos que 

dcscumprirem as regras fixadas nos decretos estadual e municipal em vigência, expedidos no 

âmbito do Plano São Paulo, relativos às regras de funcionamento durante a pandemia da COVID-19. 

5. Conforme consignado pelo Secretário Municipal de Segurança no curso do 

Processo Administrativo que originou o referido PL, em meio ao contexto pandêmico, constata-se, 

com frequência, no âmbito do Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de 

Segurança, o desrespeito às determinações legais no tocante ao combate à pandemia da COVID-19, 

através da manutenção de condutas que geram aglomerações, as quais prejudicam, não só a saúde 

pública, como também os comerciantes que laboram dentro das regras. 



. , PREFEITURA DE 

, MOGI DAS CRUZES 

PRoCESSO N° F.XERc FLS — 
I I .805 2021 

Data RUBRICA 

07/05/2021 

INTERESSADO (A): Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 

6. Ainda, consoante parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, 

devemos garantir que todas as ações em prol da saúde pública sejam respeitadas, em especial, as 

determinações do Governo do Estado de São Paulo, em consonância com o Plano São Paulo. 

7. Diante do exposto, é necessário, portanto, que a Administração Pública 

disponha de mecanismos objetivos e amparos legais para coibir a prática de atos atentatórios à 

satáde pública. 

providências. 

8. Assim, remeta-se os autos à Secretaria Municipal de Governo para as devidas 

, 7 de maio de 2021. 

fl
-

LUCAS PO Qt

Secretário de Gabinete do Prefeito 



17/05/2021 SEI/PR - 2558991 - OFICIO 

00063.001423/2021-45 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Gabinete Pessoal do Presidente da República 

Gabinete Adjunto de Gestão Interna 

OFÍCIO N2 2268/2021/GPPR-GAGI/GPPR 

Brasília, 11 de maio de 2021. 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 — Centro Cívico 
08780-902 Mogi das Cruzes/SP 
presidente.ottorezende@cmmc.sp.gov.br/vereadorottorezende@cmmc.sp.gov.br 

Assunto: Moção n° 56/21 — anistia de multas administrativas. 

Senhor Presidente, 

DISPOSK T GQ$
Saia d .1a,t2/ 

1. Acusamos o recebimento do OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 105/21, dirigido ao Senhor Presidente da República, ao qual anexa a Moção n2 56/21, 
solicitando a criação de normas no sentido de anistiar as multas administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por conta do 
enfrentamento à Covid-19 em todo o país. 

2. Pela natureza do assunto, informamos que o referido documento foi encaminhado ao Ministério da Economia, bem como à Secretaria de Governo e à 
Casa Civil da Presidência da República, por meio do Ofício Circular n2 727/2021/GPPR-GAGI/GPPR. 

3. Nesse sentido, caso haja interesse em acompanhar seu expediente, poderá contatar diretamente o órgão indicado, conforme segue: 

a) Ministério da Economia — Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 50 andar, CEP: 70048-900, Brasilia/DF, tel.: (61) 3412-2515 / 2516. 

Respeitosamente, 

LÚCIA GALDINO CHAVES 
Chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna substituta 

Gabinete Pessoal do Presidente da República 

Documento assinado eletronicamente por Lúcia Galdino Chaves, Chefe de Gabinete substituto(a). em 11/05/2021, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 62, § 19 do Decreto n2 8.539 de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 2558991 e o código CRC B340F5FD no sue: 
hstos://sei-nr,presidencia  gyv.br/seitcontroladoc_extemo.php?acau—doctinicnio_conkm&id orgao accssu_extemo-0 

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo ng 00063001423/2021-45 

Palácio do Planalto -Subsolo - Sala: 18 —Telefone: 61-3411-1159 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 
Secretaria Executiva 

Esplanada dos Ministérios, Bloco F -82 andar 
70059-900 - Brasília/DF 

e-mail: seprt@economia.govbr - (61)2021.5315 

OFÍCIO SEI N9 5/2021/MTP 

Brasília, 04 de agosto de 2021. 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 — Centro Cívico 
08780-902 — Mogi das Cruzes - SP 

A Di 

•••••• 

OS IER. • 

Assunto: Resposta ao Ofício-Circular GPE n2 105, de 22 de abril de 2021. 

Referéncia: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo n9 14021.155833/2021-14. 

2i 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao expediente em referência, endereçado à Presidência da República e transferido à então Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, encaminho as informações prestadas pela Secretaria de Trabalho, alusivas à Moção n2 56/2021, 
sobre anistia das multas administrativas aplicadas pelo poder público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao Covid-19. 

Anexos: 

I - Despacho Numerado 446 (17643659); 

II - Nota Informativa 16373 (16164544). 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente 

BRUNO BIANCO LEAL 

Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Previdência 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Blanco Leal, Secretário(a) Executivo(a), em 04/08/2021, às 15:50, conforme horário oficial de 

•••••••••-•tvr.• Brasília, com fundamento no § 39 do art. 49 do Decretp_n9 10.543. de 13 de novembro de 2020. 
ele 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site httos://sei.economia.gov.br/sei/controlador externo.php?acao.documento conferir& 
id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 17718109 e o código CRC SAE50$8C 

Processo ng 14021.155833/202144. SEI ng 17718109 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência c Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Coordenação-Geral dc Recursos 

Nota Informativa SEI tf 16373/2021/ME 

INTERFSSADO(S): Presidência da República: SEPRT 

ASSUNTO: Moção e 56/21 — anistia de multas administrativas. 

Trata-se da Moção 56/21 (15697067), dc Câmara Municipal de Mogi da Cruzes-SP, que tem como objetivo apelar pela criação de normas 
federais, estaduais c municipais, no sentido de anistiar as multas administrativas aplicarias pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por conta 
do, enlientamento ao COVID-19 cm todo o País. 

Aduz que "a aplicação de multas tem o condão de tirar o pouco que restou de recursos de parte da população, mencione-se, pessoas 
comuns, transeuntes dos espaços públicos, clientes e comerciantes em geral, de modo que afastar essa abusividade é proposta válida para motivar e 
reaquecer a economia, quando da reabertura do comércio e da economia no sentido geral." E prossegue no sentido de que "...o dinheiro que seria 
gasto para pagamento das multas administrativas, as quais rogamos por anistia, servirá para o reaquecimento da economia do povo mogiano. do povo 
paulista e quiçá do povo brasileiro". 

Pois bem. 

No que compete à avaliação desta Coordenação Geral de Recursos, temos as multas impostas pela Administração Pública Federal em 
decorrência da atividade de fiscalização das condições de trabalho, cuja competência é da União, nos termos do art 21. XXIV. da CF/88. A atribuição 
fiscalizatória é definida no Art. 626 da CLT, sendo organizada em nível nacional pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. vinculado ao Ministério da 
Economia, e executada pelos Auditores Fiscais do Trabalho (Art. 626, parágrafo único da CLT). 

O apelo, constante da Moção 56/21, pela anistia de multas administrativas, que no caso em análise consiste nas aplicadas pela 
fiscalização do trabalho aos empregadores durante o cnfrentamento da pandemia. não apresenta fundamentos constitucional e legal que permitam 
viabilizar seu atendimento. 

A anistia, que consiste em um perdão deve. primeiramente, ter amparo legal. de sorte que a haveria necessidade de inovação legislativa 
nesse sentido. Contudo, nos termos do apelo, nem mesmo respectiva alteração legislativa. s.m.j., mostra-se possível, posto que vai de encontro a 
princípios constitucionais como da igualdade, da livre concorrência e da proteção do trabalho. 

Eventual norma com o objetivo proposto criaria situações desproporcionais c irrazoáveis. violando princípios constitucionais que 
fundamentam a República, tais como a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

A concessão de anistia geral a todas as multas aplicadas pela atividade de inspeção do trabalho e a todos os empregadores durante o 
enfrentamento da pandemia fere, no âmbito do empregador, a livre concorrência c a igualdade. uma vez desprivilcgia os cumpridores da legislação, ou 
seja, o empregador que se esforça para cumprir as suas obrigações trabalhistas e garantir a segurança e dignidade dos seus empregados. Toma, assim. 
mais onerosa a sua atividade ao passo que o seu concorrente, sem cumprir qualquer obrigação trabalhista (cumprimento de cota de PCD c aprendiz. 
normas de saúde e segurança do trabalho, verbas de natureza salarial etc.) foi isentado de todas as punições legais. 

Do lado dos trabalhadores, que também, se não em maior escala, são diretamente afetados pela pandemia. a anistia ampla requerida é um 
incentivo ao desrespeito de seus direitos. E é justamente a preservação da saúde dos trabalhadores, valorização do trabalho e da pessoa humana do 
trabalhador, que se fundamenta a atividade estatal de fiscalização das relações de trabalho. 

Não há pois interesse público em criar norma isentando (anistiando) de forma geral todos os empregadores de todas as infrações 
cometidas, na forma requerida, quiçá permissão constitucional para tanto, como acima exposto. 

Documento assinado eletronicamente 

Ornar Molina dc Toledo 

Auditor Fiscal do Trabalho 

De acordo. Encaminhe-se à STRAB. 



Documento assinado eletronicamente 

Paulo Sillas Freitas Pinheiro 

Coordenador-Geral de Recursos 

Documento assinado eletronicamente por Ornar Molina de Toledo, Auditor(a) Fiscal do Trabalho, em 02/06/2021, às 17:35, conforme horário 
oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12 do Decreto n5 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

sei! l Documento assinado eletronicamente por Paulo Sitias Freitas Pinheiro, Coordenador(a)-Geral, em 02/08/2021, às 11:19, conforme horário oficial 
" 1~ 4 tjj  de Brasília, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543. de 13 de novembro de 2020. ~Mita 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador externo.pho?acao=documento conferir& 
istsnao acesso externo=0, informando o código verificador 16164544 e o código CRC 0203BD96. 

Processo e 14021.155833/2021-14. SEI n°16164544 



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 
Secretaria de Trabalho 

1~IPew 
Processo n° 14021.155833/2021-14 

12eigielegaihniAll~

1. Trata-se da Moção n° 56/21 (15697067), de autoria do Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes e outros. da Câmara Municipal de Mogi 
da Cruzes-SP, pleiteando a edição de normas federais, estaduais e municipais para anistiar as multas administrativas aplicadas pelo Poder Público aos 
estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao COVID-19 em todo o País. 

2. A demanda foi encaminhada à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) pela Coordenação de Demandas Parlamentares, 
por meio do Despacho GME-CODEP (15937617), solicitando a análise e apresentação de resposta àquela unidade (GME-CODEP). 

3. A parte que toca as atribuições desta Secretaria são as multas administrativas aplicadas em decorrência do descumprimento de obrigações 
trabalhistas e de normas de segurança e saúde no trabalho. Assim, a demanda foi submetida à Coordenação-Geral de Recursos (CGR), responsável pelo 
contencioso administrativo trabalhista. 

4. A CGR emitiu a Nota Informativa SEI n° 16373/2021/ME (16164544). com o posicionamento contrário ao que pretende o parlamentar 
municipal, sob os seguintes argumentos: 

O apelo, constante da Moção 56/21. pela anistia de multas administrativas, que no caso em análise consiste nas aplicadas pela fiscalização 
do trabalho aos empregadores durante o enfrentamento da pandemia, não apresenta fundamentos constitucional e legal que permitam 
viabilizar seu atendimento. 
A anistia, que consiste em um perdão deve, primeiramente, ter amparo legal, de sorte que a haveria necessidade de inovação legislativa 
nesse sentido. (...) 
Eventual norma com o objetivo proposto criaria situações desproporcionais e irrazoáveis, violando princípios constitucionais que 
fundamentam a República, tais como a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
A concessão de anistia geral a todas as multas aplicadas pela atividade de inspeção do trabalho e a todos os empregadores durante o 
enfrentamento da pandemia fere, no âmbito do empregador, a livre concorrência e a igualdade, uma vez desprivilegia os cumpridores da 
legislação, ou seja, o empregador que se esforça para cumprir as suas obrigações trabalhistas e garantir a segurança e dignidade dos seus 
empregados. Toma, assim, mais onerosa a sua atividade ao passo que o seu concorrente, sem cumprir qualquer obrigação trabalhista 
(cumprimento de cota de PCD e aprendiz, normas de saúde e segurança do trabalho, verbas de natureza salarial etc.) foi isentado de todas as 
punições legais. 
Do lado dos trabalhadores, que também, se não em maior escala, são diretamente afetados pela pandemia. a anistia ampla requerida é um 
incentivo ao desrespeito de seus direitos. E é justamente a preservação da saúde dos trabalhadores, valorização do trabalho e da pessoa 
humana do trabalhador, que se fundamenta a atividade estatal de fiscalização das relações de trabalho. 
Não há pois interesse público em criar norma isentando (anistiando) de forma geral todos os empregadores de todas as infrações cometidas, 
na forma requerida, quiçá permissão constitucional para tanto, como acima exposto. 

5. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria Executiva com os subsídios para resposta à Coordenação de 
Demandas Parlamentares do Ministério da Economia. 

Documento assinado eletronicamente 

BRUNO SILVA DALCOLMO 

Secretário de Trabalho 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Silva Dalcolmo, Secretário(a) do Trabalho, em 03/08/2021, às 17:17, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no § 32 do art. 49 do Decreto rt2 10.543. de 13 de novembro de 2020. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sel.economia.eov.br/sei/controlador externo.php?acao.documento conferir& 
id orem) acesso externo=0, informando o código verificador 17643659 e o código CRC EF66CBDA. 

Referência: Processo n°14021.155833/2021-14. SEI ir 17643659 


